
 DENNÍ MENU   27.7. - 31.7. 2020 

pondělí Pórkový krém s krutóny
 1. Špagety s tuňákem, žampiony, smetanou a citrónem, parmezán
 2. Balkánský sýr pečený v alobalu s chilli a oregánem, rajčatový salát s olivami, pizza pane     
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                
 4. Kuřecí stehenní steak na medu a zázvoru, domácí barbecue omáčka, pečené brambory  
                       
úterý Rajčatová s tvarohovými nočky
 1. Lasagne Quattro Formaggi s kuřecím masem a bešamelem, rukola
 2. Balkánský sýr pečený v alobalu s chilli a oregánem, rajčatový salát s olivami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Hovězí roláda s ořechy a slaninou, mačkané brambory s pažitkou

středa Hovězí vývar s játrovým kapáním
 1. Kuřecí prsa zapečená mozzarellou v omáčce z pečené zeleniny, hranolky
 2. Balkánský sýr pečený v alobalu s chilli a oregánem, rajčatový salát s olivami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                     
 4. Vepřová líčka na smetaně a žampionech, domácí tyrolský knedlík

čtvrtek Valašská kyselica
 1. Drůbeží jatýrka na česneku a majoránce, dušená jasmínová rýže
 2. Balkánský sýr pečený v alobalu s chilli a oregánem, rajčatový salát s olivami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Pečené vepřové se smetanovým špenátem, smažené bramborové špalíky

pátek Ukrajinský boršč
 1. Milánské rizoto s filovaným kuřecím prsem, pečenými rajčaty a parmezánem
 2. Balkánský sýr pečený v alobalu s chilli a oregánem, rajčatový salát s olivami, pizza pane
 3. Pizza dle výběru ze 4 druhů, viz níže     (bezlepková varianta +20Kč)                                                                        
 4. Fish & Chips, mačkaný hrášek s mátou, hranolky, majonéza

 Menu č.3     Pizza- výběr ze 4 druhů:                                                  bezlepková s příplatkem 20Kč
   3A. Pizza Hawai (smetana, mozzarella, šunka, ananas, oregáno) 
 3B. Pizza Hungaria (tomat. omáčka, mozzarella, čabajka, cibule, tabasco)
 3C. Pizza Fellini (tomat. omáčka, mozzarella, slanina, kuřecí maso, paprika, pórek) 
 3D. Pizza Vegan Tripoli (tomat.omáčka, mozzarella, artyčoky, olivy, žampiony)
   

Menu č.1     99Kč         Menu č.2   105Kč          Menu č.3   105Kč        Menu č.4   115Kč                                      

                                                         Polévka k polednímu menu   +20Kč
 BEZLEPKOVÁ VARIANTA PIZZY v době poledního menu pizzu z  nabídky menu 3   s příplatkem 20Kč 
                                       Kohoutková voda zdarma po celou dobu menu!!
                                            Coca-cola 0,3l - 25Kč, , točené pivo 0,3l - 19Kč
                                                                                        V nabídce 100% bezlepková jídla označená symbolem         
V době poledního menu navíc zvýhodněná cena pizzy na odnos:                                                

     Pizza z La Strady za  95Kč  Cena je včetně menu boxu a platí při objednávce min 2ks!!
                                 Doporučujeme objednávky dopředu telefonicky na tel 773 222 211
                                                Informace o alergenech v pokrmech poledního menu na vyžádání u obsluhy!

    


